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Gedurende mijn week werken 
voor de internationale 
conferentie van vredesmusea 
(ja, dat is een heel ander 

verhaal), gehouden in het kasteel 
Montjuïc, waar vandaan je een prachtig 
uitzicht over de stad hebt, keek ik 
alvast voorzichtig uit naar die paar 
extra dagen die mij restten na afloop 
om de stad te verkennen. Zo had ik 
op de stadsplattegrond al vrij snel een 
tekening van een mammoet in een van 
de stadsparken zien staan en omcirkeld. 
Ook het Natuurhistorisch Museum was 
vrij snel gevonden. Helaas is dit mu-
seum recent verhuisd naar een nieuw, 
modern gebouw en daarmee was mijn 
primaire reden om er eens binnen te 
kijken van de baan. Ik had namelijk de 
volgende omschrijving gelezen: “The 
first floor of the zoology museum is 
a spooky hall of stuffed animals, pre-
served insects and molluscs, with many 
of the exotic felines supplied by the 
nearby zoo. Several animals from the 
collection have enjoyed a moment of 
fame being lent out for TV and theatre 

shows and the horned Mouflon skull 
was the direct inspiration for the Oscar-
winning faun make-up in the film Pan’s 
Labyrinth”. 

Maar Barcelona als culturele metro-
pool biedt voldoende alternatieven. Zo 
ben ik, na een bezoek aan het Museu 
de la Xocolata, gaan kijken naar de op 
schaal nagemaakte mammoet in het 
park Cuitadella. Een replica uit 1907 
die met meerdere uitgestorven mega-
fauna het park moest sieren. Verderop 
stuitte ik nog op een Diplodocus. 
Helaas is de foto niet meer in mijn 
bezit (diefstal, het andere feit waar 
Barcelona ook wel metropool in is). 
Nog wat speurwerk later vond ik een 
kleine melding van Museo del Mamut 
in één van mijn gidsjes en al snel had 
ik de website en hun adres gevonden en 
kon ik weer op pad.

Bij de deur van het Museo del 
Mamut zit een grote pluchen mam-
moet, gelukkig maar anders loop je het 
museum zo voorbij. Het Museo del 

Mamut zit namelijk verstopt in een ty-
pisch Barcelonese winkelstraat, tussen 
de boetiekjes, vlakbij het Picasso Mu-
seum. De gebouwen in deze Montcada 
straat dateren uit de late 13e en vroege 
14e eeuw en zijn gebouwd met stenen 
van de Montjuïc heuvel. In de 14e tot 
en met de 16e eeuw leefden hier edelen 
en was dit de PC Hooft van Middel-
eeuws Barcelona. Het museum heeft 
op een respectabele manier gebruik 
gemaakt van de architectuur en ouder-
dom van het pand, waarbij je al bij de 
ingang de geschiedenis voelt en mooie 
grotschilderingen gemaakt zijn op de 
gotische bogen in het gebouw.

museo del mamut
the mammoth museum barcelona

Afgelopen mei moest ik voor mijn werk een week naar Barcelona, wat in zijn 
geheel al niet vervelend is, maar uiteindelijk werd mijn verblijf in Barcelona 
door een paar mammoeten nog interessanter. Zo interessant dat ik graag mijn 
ervaring met jullie deel in deze Cranium. In elke stad waar ik kom ga ik op zoek 
naar een natuurhistorisch of soortgelijk museum, zo ook in Barcelona, en zo 
vond ik het nieuwe Museo del Mamut, oftewel het Mammoetmuseum.
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LeS LLegenDeS 
De caTaLunya, 
caTaLonia THe LanD 
of MaMMoTHS

Spanje is een van de landen waar 
veel mammoetfauna gevonden wordt. 
Een overzichtskaart bij de ingang 
geeft de belangrijke vindplaatsen weer. 
Het meest zuidelijk ligt de provincie 
Granada, maar de meeste plaatsen be-
vinden zich in noord Spanje van Lugo 
tot Girona.

MuSeo DeL MaMuT
Het museum is na de entreehal 

ingedeeld in 7 ruimtes. In de Exhibi-
tion Hall begint het verhaal met een 
inleiding over hoe Europa er in ijstijden 
uitzag en hoe twee van de indrukwek-
kendste dieren uit die tijd leefden, de 
wolharige mammoet en de sabeltand-
tijger. Laatstgenoemde is in Spanje 
vooral bekend van Atapuerca en een 
tweede site 30 km ten zuidwesten van 
Madrid, waar zo’n 30 skeletten zijn op-
gegraven. Ook de prehistorische mens 
komt hier even aan bod.

Daarna loop je door de Muskox Hall, 
met een compleet opgezet skelet van 
een muskusos, naar de Mammoth Hall 
en aangrenzende Rhinoceros Hall. Hier 
staan nog meer complete skeletten ten-
toongesteld, maar wel in het donkerste 
gedeelte van het museum. De wanden 
zijn versierd met grote schetsen en 
foto’s en enkele verhalen over de Pleis-
tocene zoogdieren. In de Mammoth 
Hall ligt ook een replica van Ljuba.

Lopend onder de prehistorische pla-
fondschilderingen kom je bij de Bison 
Hall en de Cave Bear Hall. Tussendoor 
passeer je daarbij het reuzenhert en het 
zogenaamde Stenon’s horse (vijf-tenig 
wild paardje ter grootte van een vos, 
voorouder van de Europese tarpan, 
leefde 1 miljoen jaar geleden). Een 
hoek van het museum is ingericht met 
botten en hoorns van o.a. mammoet en 

wolharige neushoorn die de bezoekers 
mogen aanraken en oppakken. Hierbij 
ligt ook een stuk huid, beschreven als 
mammoethuid.

Voor de uitgang van het museum is 
de Bone Carving Hall ingericht met 
een museumwinkeltje en vooral heel 
veel ivoren kunst. Beeldjes, juwelen, 
schaakspellen en messen liggen hier 
in vitrines voor de verkoop. Het gaat 
om kunst vervaardigd door Art Mamut 
(www.artmamut.es) van gecertificeerd 
mammoetivoor uit Siberië.

Al met al is het Museo del Mamut 
een schattig, klein museum met een 
bekend verhaal, maar educatief opgezet 
in de oude stijl. Ondanks dat het een 
nieuw museum is, is er geen gebruik 
gemaakt van computers. Met behulp 
van de architectuur van het pand en 
de verlichting is het museum sfeervol 
ingericht. Ik raad eenieder dan ook aan 
om, wanneer je in Barcelona bent, even 
aan de moderne kunst en het zonlicht te 
ontsnappen en een bezoek te brengen 
aan dit museum.

waaroM een 
MaMMoeTMuSeuM 
in barceLona en 
waaroM geVuLD 
MeT MaTeriaaL uiT 
ruSLanD?

De Rus Slesarev Sergei werkte mee 
aan de opgravingen in Siberie en bracht 
de tentoonstelling “Trapped in Ice” 
naar Amerika, Japan en Spanje. Tijdens 
de tentoonstelling in Asturias (Spanje) 
kwam het nieuws van 400 mammoet-
vondsten in Viladecans, waardoor het 
idee ontstond om de tentoonstelling 
naar Catalonië te brengen om iedereen 
te laten zien dat de mammoet niet al-
leen in Siberië leefde, maar ook op het 
Iberisch schiereiland.

Spaanse paleontologen gaan er vanuit 
de komende jaren nog veel mammoeten 
te zullen ontdekken. De staat van de 

vondsten tot nu toe is niet zo goed om 
deze tentoon te stellen voor het grote 
publiek, zeker niet vergeleken bij de 
staat en hoeveelheid van de vondsten uit 
de Russische permafrost. Vandaar dat er 
Russisch materiaal in het mammoetmu-
seum van Barcelona ligt.

Wat de tentoonstelling ook interessant 
maakt voor Spanje is dat al het materiaal 
hier echt is en de bezoekers zo dichtbij 
kunnen komen dat er, voorzichtig, aan 
geroken en gevoeld mag worden. Het 
museum heeft een, in elk geval voor 
Spaanse begrippen, rijke collectie van 
fossielen uit het Pleistoceen en is bereid 
deze te delen, beschikbaar te stellen voor 
onderzoek aan de universiteit en aan 
scholieren om presentaties bij te geven. 
Het mammoetmuseum heeft aspiraties 
om een club voor jonge paleontologen 
op te richten om kinderen te leren over 
deze wetenschap en vroege periode in 
de geschiedenis. Tevens kijken ze ernaar 
uit om zich aan te sluiten bij de WPZ.

www.museodelmamut.com

Adres: Carrer Montcada 1 
08003 Barcelona, Spain

Openingstijden: 
dagelijks van 10u – 21u

Toegangsprijzen: 
tot 5jr gratis 
5 tot 14jr €3,50 
studenten €5,00 
volwassenen €7,50 
senioren €3,50 
groepen vanaf 7p €5,00
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